
 تعالیبسمه 

 

 ( دانشکده آموزشهای الکترونیکي دانشگاه صنعتي سهند - 1401-1402تحصیلي سال دومنیمسال  -)مقطع کارشناسي( رشته مهندسي شیمي برنامه هفتگي )

 ساعت 

 روز 
11:00  –  09:00 13:00  – 11:00 13:00-14:00 16:00  – 14:00 18:00  –  16:00 

 شنبه

 پور( )دکتر حسین  1گروه  -2فیزیک  آشپززاده( )دکتر   1گروه -2ریاضی
 

 )دکتر شفیعی(   موازنه جرم و انرژی
 *  فرایندهای پتروشیمی

 )مهندس خضرآقا( 

  ( پور جلیل)دکتر   2گروه  -2فیزیک  ( اعتماد)دکتر   2گروه -2ریاضی
  

  ( سیمین شیرین)دکتر   3گروه  -2فیزیک  (حسن خالی)دکتر   3گروه -2ریاضی
  

 اتیک و مقاومت مصالح  تاس

 )مهندس صاحبی( 
  

  

 یکشنبه

 

 ( سیمین شیرین)دکتر  * 1گروه  -1فیزیک  ( صالحی)دکتر   1گروه -1ریاضی  (سیمین شیرین)دکتر   1گروه  -1فیزیک  )دکتر قنبری(   ریاضیات مهندسی

 ( هادی)دکتر  * 2گروه  -1فیزیک  ( قنبری)دکتر   2گروه -1ریاضی  ( هادی)دکتر   2گروه  -1فیزیک  )مهندس یقینی(  شیمی آلی

  )دکتر قنبری(   محاسبات عددی 
   1ترمودینامیک مهندسی شیمی 

 )دکتر توکلی(
 ** )دکتر احمدی(   1مکانیک سیاالت 

 دوشنبه 

   1گروه -معادالت دیفرانسیل 

 نژاد( )دکتر عباس 
 )دکتر آشپززاده(  1گروه -2ریاضی )دکتر حضرتی(   شیمی تجزیه * )دکتر شفیعی(   موازنه جرم و انرژی

 فرایندهای پتروشیمی 

 )مهندس خضرآقا( 

   2گروه -معادالت دیفرانسیل 

 )دکتر مقدم( 
 )دکتر سالم( *   2عملیات واحد 

 
 ( اعتماد)دکتر   2گروه -2ریاضی

 کارگاه نرم افزار مهندسی  

 )دکتر احمدی( 

  )دکتر سالم(  2عملیات واحد 
 کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی   

 )دکتر احمدی( 
 

 شنبه سه
 )دکتر یوسفی(  *زبان خارجه   )دکتر یوسفی( زبان خارجه   پور( )دکتر حسین  1گروه  -2فیزیک  ( صالحی)دکتر   1گروه -1ریاضی

 )مهندس غفاری( نقشه کشی صنعتی  )دکتر اکبری( انتقال جرم*    ( پور جلیل)دکتر   2گروه  -2فیزیک  ( قنبری)دکتر   2گروه -1ریاضی



 استاتیک و مقاومت مصالح ** 

 )مهندس صاحبی( 
  )دکتر احمدی(   1مکانیک سیاالت   ( سیمین شیرین)دکتر   3گروه  -2فیزیک 

 *  1ترمودینامیک مهندسی شیمی 

 )دکتر توکلی(
    )دکتر اکبری( شیمی عمومی 

 چهارشنبه 

 

 ( دکترسیمین شیرین)1گروه-1فیزیک 
   1گروه -معادالت دیفرانسیل 

 نژاد( )دکتر عباس 

 
 ( صالحی)دکتر  *   1گروه -1ریاضی )دکتر قنبری(   ریاضیات مهندسی

 ( قنبری)دکتر  *  2گروه -1ریاضی )دکتر اکبری(  * شیمی عمومی  )دکتر مقدم(   2گروه -معادالت دیفرانسیل  ( هادی)دکتر  2گروه  -1فیزیک 

 )مهندس یقینی(  **شیمی آلی    )دکتر اکبری( انتقال جرم  )دکتر حضرتی(   شیمی تجزیه

 

 شد.  خواهندستاره در هفته های زوج ارائه  2ستاره در هفته های فرد و دروس   1دروس  •

 گروه معارف و عمومی   -دروس آفالین

 )مدرس( نام درس  رهشما )مدرس( نام درس  شماره
شمار 

 )مدرس( نام درس  ه

 ( دکتر شکری ) 2اندیشه اسالمی 3 ( آقای محمدی)  1اندیشه اسالمی 2 )دکتر بافکر(  فارسی  1

 ( دکتر قهرمان)  گروه برادارن-دانش خانواده و جمعیت  6 ( خانم یزدان مدد )گروه خواهران  -دانش خانواده و جمعیت  5 ( دکتر شکری)انقالب اسالمی  4

 ( زادهآقای مسیب ) البالغه تفسیرموضوعی نهج  9 ( نقدیآقای  ) تاریخ اسالم 8 ( دکتر شاهدی)اخالق اسالمی  7

 مهندسی شیمی  -دروس آفالین

 )مدرس( نام درس  رهشما )مدرس( نام درس  شماره
شمار 

 )مدرس( نام درس  ه

زاده( )دکتر رستمی 1انتقال حرارت  2 )دکتر احمدیان(  1عملیات واحد  1  )دکتر راحمی(سنتیک و طرح راکتور  3 

 )دکتر شکرکار(   2ترمودینامیک مهندسی شیمی  6 )دکتر واعظی(  2مکانیک سیاالت   5 )دکتر شکرکار( شیمی فیزیک   4

  9 )دکتر حضرتی(  2انتقال حرارت  8 )دکتر عبدلی( کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی  7

 

 



 

 های الکترونیکي دانشگاه صنعتي سهند« دانشکده آموزش  -1401-1402  دوم  های دروس علوم پایه نیمسالآزمایشگاه »برنامه زماني

 ساعت 

 

 روز

11:00  –  09:00 13:00  – 11:00 16:00  – 14:00 18:00  –  16:00 

 شنبه 
10/04/1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر هادی)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر هادی)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر سیمین شیرین)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر سیمین شیرین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر حسین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر جلیل)

 شنبه یک
11/04 /1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر هادی)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر هادی)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر سیمین شیرین)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر سیمین شیرین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر حسین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور جلیلدکتر )

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر جلیل)

 شنبه دو
12/04/1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر هادی)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر هادی)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر سیمین شیرین)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر سیمین شیرین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر حسین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر جلیل)

 شنبه سه
13/04/1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر هادی)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر هادی)
 2گروه -1فیزیکآزمایشگاه 

 ( دکتر سیمین شیرین)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر سیمین شیرین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر حسین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر جلیل)

 شنبه چهار
14/04 /1402 

 1گروه -1امتحان آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر هادی)
 1گروه -1امتحان آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر هادی)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر سیمین شیرین)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 ( دکتر سیمین شیرین)

 1گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر حسین)

 1گروه -2فیزیکامتحان آزمایشگاه 

 ( پور دکتر حسین)

 2گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر جلیل)

 2گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 ( پور دکتر جلیل)

 

 



 

 

 های الکترونیکي دانشگاه صنعتي سهند« دانشکده آموزش -1401-1402   دوم نیمسال  -تربیت بدني گروه دختران و پسران»برنامه زماني 

 ساعت 

 

 روز

10:00  –  09:00 11:00  –  10:00 12:00  –  11:00 14:00  –  13:00 15:00  –  14:00 16:00  – 15:00 

 شنبه 
10/04/1402 

 دختران  -1تربیت بدنی
  1گروه -2تربیت بدنی

 )دختران( 

  2گروه -2تربیت بدنی

 )دختران( 
 ( پسران)  2گروه -2تربیت بدنی ( پسران) 1گروه -2تربیت بدنی پسران  -1تربیت بدنی

 شنبه یک
11/04 /1402 

 دختران  -1تربیت بدنی
  1گروه -2تربیت بدنی

 )دختران( 

  2گروه -2تربیت بدنی

 )دختران( 
 ( پسران)  2گروه -2تربیت بدنی ( پسران) 1گروه -2تربیت بدنی پسران  -1تربیت بدنی

 شنبه دو
12/04/1402 

 دختران  -1تربیت بدنی
  1گروه -2تربیت بدنی

 )دختران( 

  2گروه -2بدنیتربیت 

 )دختران( 
 ( پسران)  2گروه -2تربیت بدنی ( پسران) 1گروه -2تربیت بدنی پسران  -1تربیت بدنی

 شنبه سه
13/04/1402 

 دختران  -1تربیت بدنی
  1گروه -2تربیت بدنی

 )دختران( 

  2گروه -2تربیت بدنی

 )دختران( 
 ( پسران)  2گروه -2تربیت بدنی ( پسران) 1گروه -2تربیت بدنی پسران  -1تربیت بدنی

 شنبه چهار
14/04 /1402 

 دختران  -1تربیت بدنی
  1گروه -2تربیت بدنی

 )دختران( 

  2گروه -2تربیت بدنی

 )دختران( 
 ( پسران)  2گروه -2تربیت بدنی ( پسران) 1گروه -2تربیت بدنی پسران  -1تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 



 روز/ساعت  9-11 11-13 14-16 16-18

 ازمایشگاه شیمی فیزیک 

 )دکتر واعظی( 

 ازمایشگاه شیمی فیزیک 

 )دکتر واعظی( 

 

 از انتقال حرارت 

 )مهندس بابازاده ممقانی( 

 

 

 از انتقال حرارت 

 )مهندس بابازاده ممقانی( 

 شنبه تا سه شنبه 

الی  10/04/1402

13/04/1402 

 ازمایشگاه شیمی الی 

 )مهندس بابازاده ممقانی( 

 

 ازمایشگاه شیمی الی 

 بابازاده ممقانی( )مهندس 

 

 ازمایشگاه شیمی تجزیه  

 )مهندس خضراقا( 

 

 ازمایشگاه شیمی تجزیه  

 )مهندس خضراقا( 

 

 دکتر اکبری( احد )از عملیات و

 

 دکتر اکبری( احد )از عملیات و

 

 ازمایشگاه شیمی عمومی 

 )خانم مهندس یقینی( 

 

 ازمایشگاه شیمی عمومی 

 )خانم مهندس یقینی( 

 

 کارگاه عمومی  از مکانیک سیاالت )مهندس مداحی( سیاالت )مهندس مداحی(از مکانیک 

 

 کارگاه عمومی 

 

 ازمایشگاه شیمی فیزیک 

 )دکتر واعظی( 

 ازمایشگاه شیمی فیزیک 

 )دکتر واعظی( 

 

 از انتقال حرارت 

 )مهندس بابازاده ممقانی( 

 

 

 از انتقال حرارت 

 )مهندس بابازاده ممقانی( 

 چهارشنبه 

14/04 /1402 

 ازمایشگاه شیمی الی 

 )مهندس بابازاده ممقانی( 

 

 ازمایشگاه شیمی الی 

 )مهندس بابازاده ممقانی( 

 

ازمایشگاه شیمی تجزیه )مهندس 

 خضراقا( 

 

 ازمایشگاه شیمی تجزیه  

 )مهندس خضراقا( 

 

 دکتر اکبری( احد )از عملیات و

 

 دکتر اکبری( احد)از عملیات و

 

 عمومی ازمایشگاه شیمی 

 )خانم مهندس یقینی( 

 

 ازمایشگاه شیمی عمومی 

 )خانم مهندس یقینی( 

 

 کارگاه عمومی  از مکانیک سیاالت )مهندس مداحی( از مکانیک سیاالت )مهندس مداحی(

 

 کارگاه عمومی 

 

 

 

 



 ( دانشگاه صنعتي سهند دانشکده آموزشهای الکترونیکي  -1140-2140تحصیلي سال دوم نیمسال   -)مقطع کارشناسي(مهندسي شیمي  ترم پایان برنامه امتحانات )
 

16:30-  14:30 13:30-11:30  11:00-  9:00 
 ساعت 

 
 تاریخ 

 1ریاضی شیمی تجزیه  محاسبات عددی 
 شنبه

1402/03/27 
 کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی   

 1اسالمیاندیشه  2اندیشه اسالمی دانش خانواده و جمعیت 
 یکشنبه

1402/03/28 
 شیمی عمومی  فرایندهای پتروشیمی  اخالق اسالمی 

  افزار مهندسی شیمی کارگاه نرم  رگاه نرم افزار مهندسی کا
 شنبهدو

1402/03/29 

 2ریاضی 2انتقال حرارت  1مکانیک سیاالت 
 سه شنبه

1402/03/30 

 فارسی  1عملیات واحد  2ترمودینامیک مهندسی شیمی 
 چهارشنبه

1402/03/31 

 ریاضیات مهندسی  تفسیر موضوعی  انقالب اسالمی 
 نبهشپنج

01 /04 /1402 
 تاریخ اسالم  2عملیات واحد  1ترمودینامیک مهندسی شیمی 

 شنبه 2فیزیک  شیمی فیزیک  
03 /04 /1402 

  موازنه جرم و انرژی      انتقال جرم
 شنبهیک

04 /04 /1402 

 1فیزیک  2مکانیک سیاالت  
 شنبهدو

05 /04 /1402 



 زبان خارجه  نقشه کشی صنعتی سنتیک و طراح راکتور 
 شنبهسه

06 /04 /1402 

 معادالت دیفرانسیل   استاتیک و مقاومت مصالح 
 شنبهچهار

07 /04 /1402 

 1انتقال حرارت  شیمی آلی  
 شنبهپنج

08 /04 /1402 

 


